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Radujemy się z beatyfikacji na-
szego wielkiego Rodaka. Tym 
bardziej, że Jan Paweł II ma zo-
stać ogłoszony błogosławio-
nym Papieżem rodzin, który tak 
wielką część swojego naucza-
nia i posługi poświęcił mał-
żeństwu i rodzinie. Sam siebie 
określał „Papieżem życia i od-
powiedzialnego rodzicielstwa”. 

bogusław
kowalski
PoSeł na SeJm RP

bp antoni pacyfik DyDycz
bISkuP dIecezJalny dRohIczyńSkI

Beatyfikacja Jana Pawła II  
zobowiązuje nas, a zwłaszcza  
ludzi młodych, do odczytywania  
jego programu życiowego.

drohiczyn, 15 stycznia 2011

Ojciec Święty nie stał się świętym 
w Rzymie. On był taki cały czas. 
Świat i Kościół stały się inne  
w czasie jego pontyfikatu.

walDemar 
kraska
SenaToR RP

karD. stanisław Dziwisz
aRcybISkuP meTRoPolITa kRakoWSkI
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Pa m i ę t a m y

błogosławiony Jan paweł wielki

konkursy
stR. 8

Kiedy nas opuszczał 2 kwiet-
nia 2005 roku, jeden z dzien-
nikarzy zauważył, że w daw-
nych czasach, gdy nie zabra-
niało tego prawo kanonicz-
ne, Jan Paweł II natychmiast 
zostałby przez swego na-
stępcę zaliczony do grona 
Świętych Kościoła. 

Trudno dziś wskazać postać, 
która wywarłaby taki wpływ 
na rzeczywistość naszych cza-
sów, jaki wywarł Papież Po-
lak. nie działaniem politycz-
nym – bo wyrastał ponad 

politykę, nie zabiegami dy-
plomatycznymi, ani też wpły-
wowymi kontaktami. Jan Pa-
weł II zmieniał oblicze świata 
orężem swej cudownej miło-
ści, nieskończonej wiary w do-
bro człowieka. 

Gdy wstępował na Tron 
Piotrowy europę przecina-
ła żelazna kurtyna, sowiecki 
i  chiński komunizm panowa-
ły nad połową świata i sposo-
biły się do rozszerzenia swojej 
ekspansji na całą resztę. ojciec 
Święty jak nikt przed nim „za-
truł” życie zbrodniarzom i dyk-

tatorom, a otworzył okno na-
dziei gnębionym narodom. 
zdolność do wyzwolenia gi-
gantycznych pokładów mi-
łości u  ludzi różnych narodo-
wości i przekonań była darem 
bożym, największym chyba 
w osobowości Jana Pawła II.
W 1978 roku było niewyobra-
żalne, aby katolicy, ewan-
gelicy i  prawosławni mówi-
li o  sobie przede wszystkim, 
że SĄ chrześcijanami. To mi-
lowy krok w przełamaniu po-
działów narastających od po-
nad 850 lat. nikt w  tej mate-

rii nie zrobił więcej. a przecież 
to właśnie wyznania religijne 
ciągle kształtują nasze cywili-
zacje.

W  przeszłości przydomek 
„wielki” zyskiwali wodzowie 
jednej lub kilku zwycięskich 
bitew. Ten Papież wygrał kil-
ka kluczowych dla historii wo-
jen. nie orężem, ale siłą słowa, 
przykładu wytrwałej pracy, 
potęgą miłości i wiary w dobro 
człowieka. dziś, gdy wynoszo-
ny jest na ołtarze, wspomina-
my Jego przesłanie. 

stR. 4-5

dziś za każdym razem 
gdy przekraczam próg 

mieszkania rodziców uderza 
mnie cisza. Podlewam kwia-
ty, porządkuję. Widzę tętnią-
cy życiem dom. Pełen szcze-
rych i dobrych uczuć. dom 
szczęśliwy…

dziś wiemy jak mnóstwo 
wątpliwości wiąże się z kata-
strofą w Smoleńsku. Rozpo-
wszechnianie w mediach fał-
szywe informacje, kompro-
mitująca rząd Tuska współ-
praca z Rosją, widoczny brak 
determinacji w wyjaśnianiu 
przyczyn katastrofy rzuca-
ją coraz większy cień na oko-
liczności tej narodowej trage-

dii i decyzje podejmowane 
po 10 kwietnia. Skutki kata-
strofy Smoleńskiej są odczu-
walne nie tylko przez najbliż-

szych ofiar, ale przez wszyst-
kich tych, którzy racjonalnie 
analizują obecną sytuację 
polityczną i gospodarczą Pol-
ski. Pamiętajmy o tym i nie 
pozwólmy by następne po-
kolenia były zmuszone odpo-
wiadać za błędy popełnione 
w ostatnim czasie.

dziękuję Wszystkim Pań-
stwu, którzy przez ostatni rok 
i dziś w Pierwszą Rocznicę ka-
tastrofy Smoleńskiej dają wy-
raz pamięci o moich śp. Ro-
dzicach i pozostałych ofia-
rach z 10 kwietnia 2010 roku. 
To dzięki Wam Prawda ma 
szanse na przetrwanie.

10 kwietnia 2011

miałam wspaniałych rodziców

stR. 7

my z polski  
ii kategorii
Warszawa zawyża wskaźni-
ki, dlatego nie docierają do nas 
pieniądze. dodatkowo w ogóle 
nas nie ma w rządowej koncep-
cji Przestrzennego zagospoda-
rowania kraju do roku 2030.

stR. 6

podwyżki  
zamiast raju
Wszystko drożeje. cukier, mąka, 
paliwa, odzież. co z przedwy-
borczymi obietnicami Po i PSl?

stR. 2

Szkoła już się  
nie opłaca!
Tylko w tym roku zniknie tysiąc 
polskich szkół. W wielu z tych 
na naszym terenie dzwonek za-
dzwoni po raz ostatni w czerwcu.

stR. 7

minister  
wstrzymał rozwój
nowy sposób naliczania długu 
samorządów to nóż w plecy od 
ministra finansów. Wiele inwe-
stycji zostanie przerwanych.

Kolej upadnie 
jak stocznie?
Jeśli w życie wejdzie prawo, po-
zwalające na upadek spółek ko-
lejowych – ich los jest policzony.

stR. 2

W zeszłym roku rozpo-
częło się tworzenie 

alei Pamięci pomordowa-
nych w  katyniu, charko-
wie i  Twerze. Posadzono 
wówczas dziesięć dębów, 
upamiętniających dziesię-
ciu oficerów związanych 
z powiatem sokołowskim, 
a  zamordowanych przez 
nkWd. W  środę 11 maja, 
zostaną posadzone kolej-
ne. aleję Pamięci utworzą 
34 dęby Sokołowian oraz 
dwa pamięci śp. prezy-
denta RP lecha kaczyń-
skiego oraz jego małżon-
ki marii. każdy dąb będzie 
miał swojego opiekuna. 

uroczystości rozpoczną 
się o godz. 16 mszą Świę-
tą pod przewodnictwem 
biskupa drohiczyńskie-
go antoniego Pacyfika 
dydycza w  intencji po-
mordowanych w  katy-
niu, charkowie i  Twerze. 
Po mszy uczestnicy przej-
dą na błonia konkatedry 
n.m.P, gdzie rozpoczną 
się uroczystości sadzenia 
dębów. dajemy przykład 
naszym dzieciom i  mło-
dzieży. Pokazujemy, że 
dla nas Polaków pamięć 
o naszych elitach pomor-
dowanych na Wschodzie 
jest wieczna.

w sokołowie saDzimy „Dęby katyńskie”

01/2011

bez wątpienia, mieliśmy wiel-
kie szczęście żyć w czasach tak 
wielkiej osobowości. czy po-
trafimy wskazać kogokolwiek 
innego, kto wywarł tak wiel-
ki i zarazem dobry wpływ na 
obraz całego świata? To dzię-
ki Janowi Pawłowi II kruszyły 
się mocarstwa i ludzkie serca. 
W darze pozostawił nam swo-
ją naukę i przesłanie. nie zapo-
minajmy o tym!

marta 
kaczyńska
Córka tragicznie 
zmarłej Pary 
Prezydenckiej napisała 
na swym blogu

W ubiegłorocznych 
uroczystościach wzięła 
udział popularna aktorka, 
Małgorzata Kożuchowska

złeJ polityce 
gospoDarczeJ państwa

stR. 6

stop!
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Przed wojną według kur-
sowania pociągów moż-

na było regulować zegarki. 
Dziś podróż pociągiem jak-
że często jest przekleństwem 
podróżnych. Tymczasem 
rząd PO i  PSL wprowadza 
prawo, które jeszcze pozwala 
ogłosić upadłości spółek ko-
lejowych. To skandal! 

Kolej to najważniejszy 
przewoźnik dla setek tysię-
cy mieszkańców Polski. Wy-
konuje służbę publiczną i nie 
może być podana likwidacji 
na skutek trudności płatni-
czych. Tymczasem regulacja 
rządowa sprawi, że Przewozy 
Regionalne musiałyby ogło-
sić upadłość natychmiast, 
a spółka PKP Intercity byłaby 
zagrożona taką upadłością. 
Co należy więc zrobić?

W  pierwszej kolejności 
trzeba oddłużyć i  wyposażyć 
w  majątek  Przewozy Regio-
nalne, aby mogły funkcjono-

wać na zdrowych zasadach 
ekonomicznych. To samo do-
tyczy PKP Intercity. Pamiętaj-
my, że w  przypadku ogłosze-
nia ich upadłości przychodzi 
syndyk, który nie kieruje się in-
teresem publicznym, tylko wy-
konuje swoją robotę, a  więc 
wyprzedaje majątek, zwalnia 
ludzi. Nikt o tym nie mówi gło-
śno, ale pojawia się tu zagroże-
nie i masowymi zwolnieniami, 
i  wyprzedażą składników ma-
jątkowych, i  ogólną destabili-
zacją całego systemu.

Ustawa przygotowywa-
na przez PO i  PSL może być 
początkiem prywatyzacji ko-
lei polskich. To także otwarcie 
możliwości do wyprzedania ich 
majątku, tak jak było ze stocz-
niami. Gołym okiem widać, że 
nikt nad procesami zmian na 
kolei nie panuje i widać wyraź-
nie, że brakuje gospodarza.

Bogusław KowalsKi
były wiceminister transportu

Bo szkoła się nie opłacała…
Utrzymanie szkół to jedno 
z wielu zadań, powierzo-
nych samorządom. Na ten 
cel gminy dostają pienią-
dze. Tyle, że niewystarcza-
jące. Szukając oszczędności 
władze wielu gmin decydu-
ją się na zamykanie szkół.

Nieciecz (gmina Sabnie), Cze-
kanów (gmina Jabłonna Lacka), 
Rytele Olechny (gmina Cera-
nów), Kożuchów (gmina Biela-
ny), Mostów (gmina Huszlew), 
Rusków i Czuchów (gmina Pla-
terów), Hołowczyce (gmina Sar-
naki), Drażniew i  Nowy Bart-
ków (gmina Korczew) – szkoły 
w tych miejscowościach niedłu-
go zostaną zamknięte. Lecz to 
nie wszystko. Znacznie dłuższa 
jest lista szkół i przedszkoli, któ-
re znikną w kolejnych 2-3 latach.

Jak się uczyć
w takich warunkach?
– Oszukali nas! Przed wyborami 
nikt nie wspominał o likwidacji 
szkoły! – skarżą się rozgorycze-
ni rodzice z Czekanowa. Trudno 
jest się im dziwić, przecież szkołę 
we wsi budowali sami. Dla swo-
ich dzieci. 

Dzieci ze zlikwidowanych 
szkół mają być bezpłatnie dowo-
żone do innych. Ale zwłaszcza dla 
najmłodszych uczniów takie do-
jazdy to prawdziwa udręka. Czę-
sto muszą wstawać przed 6 rano, 
marznąć na przystankach auto-
busowych – by na czas dotrzeć na 
lekcje. Do domu wracają późnym 
popołudniem. Czy ośmiolatek 
po takim maratonie będzie miał 
jeszcze zapał do nauki?

Wybudować
i zamknąć
W  szkole w  Mostowie od 2 lat 
klasy IV-VI utrzymuje stowa-
rzyszenie rodziców i nauczycie-
li. Gmina Huszlew finansuje tyl-
ko klasy I-III oraz zerówki. Ale 
tylko do końca roku szkolnego. 
Od września szkole grozi likwi-
dacja. To dziwi tym bardziej, że 
nie dawno przy szkole za gmin-

ne pieniądze wybudowano no-
woczesny plac zabaw!

Znów w  Lipnie zamknięcie 
szkoły wstrzymuje tylko… bu-
dowa sali gimnastycznej. Gdy-
by gmina zamknęła szkołę – nie 
dostałby wtedy pieniędzy na bu-
dowę. Jednak gdy budowa się za-
kończy, los szkoły wisi na włosku.

Za późno informują
W  Mostowie, Czuchowie oraz 
Ruskowie nauczyciele i  rodzice 
dowiedzieli się o likwidacji szko-
ły w  ostatniej chwili. – Gdyby-
śmy wiedzieli o  tym wcześniej, 
może udałoby się zawiązać sto-
warzyszenie. Teraz jest za póź-
no – mówi rodzic z Czuchowa. 
A  przecież tamtejsza szkoła ma 
świetne wyniki. Uczniowie do-
brze zdają egzaminy gimnazjal-
ne, mają sukcesy w  sporcie. Tę 
szkolę również budowali sami 
mieszkańcy gminy. Składali się 
nawet na pomoce naukowe. 

Nie ma pieniędzy?
Pieniędzy gminom brakuje na-
wet na wypłaty dla nauczycie-
li. Nie mówiąc już o  ogrzewa-

niu, administracji i  utrzyma-
niu budynków. Ale zamykanie 
szkół to tylko pozorne oszczęd-
ności. Trzeba przecież wypłacić 
odprawy zwalnianym nauczy-
cielom, zapewnić zasiłki tym, 
którzy nie znajdą innej pracy, 
zapłacić też za dowóz uczniów 
do innych miejscowości. I  co 
też gmina ma zrobić z  budyn-
kiem po zlikwidowanej szko-
le? A przecież szkoła we wsi słu-
ży nie tylko dzieciom. Pełni ona 
również funkcje kulturalne. To 
tu zwykle spotykają się miesz-
kańcy wsi. 

Oszczędzanie na nauce nie 
popłaca. Ale koalicja PO i  PSL 
dawno zapomniała o  polityce 
prorodzinnej. Zabrano beciko-
we, brakuje wsparcia dla matek 
korzystających z  urlopów wy-
chowawczych, a  ostatnio wpro-
wadza się 23-procentowy VAT 
nawet na ubranka dziecięce. Na-
leżałoby zapytać premiera Tu-
ska, dlaczego edukacja jest ko-
lejną dziedziną życia, na której 
rząd postanowił oszczędzać. I ile 
nas to dziadowanie będzie kosz-
tować w przyszłości.

Przed laty samorządowcy 
walczyli o stworzenie po-

sterunku policji w  swej gmi-
nie. Chcieli, by mieszkańcy 
czuli się bezpieczniej. Gminy 
pomagały w zakupach radio-
wozów, policjanci za darmo 
dostawali pomieszczenia na 
posterunki, płacono im nawet 
za ogrzewanie. Dokładano się 
do paliwa w radiowozach.

Dziś Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i  Administra-
cji likwiduje gminne poste-
runki policji i  tworzy więk-
sze – często po jednym na 
kilka gmin. Jest niemal pew-
ne, że likwidacja gminnych 
posterunków wydłuży czasu 
dojazdu na interwencję. Już 

wkrótce może się okazać, że 
dzwoniąc na policję i np. po 
pizzę – to dostawca pizzy do-
jedzie szybciej niż policjanci.

A  jest coraz niebezpiecz-
niej. Przykładem niech bę-
dzie powiat siedlecki. Z  da-
nych policyjnych wynika, że 
dochodzi tu do coraz więk-
szej ilości przestępstw. Spada 
ich wykrywalność – w  roku 
2009 wynosiła jeszcze 59,9 % 
a w ubiegłym już tylko 50,7%.
Po służbie zdrowia, szkol-
nictwie i  systemie emerytal-
nym, rząd PO i PSL postano-
wił oszczędzać na bezpie-
czeństwie swych obywateli. 
To przerażające!

waldemar KrasKa

To uciesZy prZesTępcóW

Czy po stoCzniaCh 
upadNie Też koleJ?

Jeszcze na początku 
grudnia radni z gminy 
Sabnie mówili, że likwidacji 
szkoły w Niecieczy nie 
będzie. Projekt uchwały 
o zamiarze likwidacji 
placówki trafił jednak na 
sesję rady gminy. Dopiero 
protest mieszkańców 
i społeczności szkolnej 
skłonił samorząd do 
tego, by rozmawiać. 
Dostaliśmy rok na to, by 
powołać stowarzyszenie 
i przekształcić szkołę 
w placówkę niepubliczną. 
Wiele innych szkół szansy 
takiej nie dostało.

Stanowisko Komitetu 
Politycznego PiS 
jest jednoznaczne 
w odniesieniu do 
wszystkich tego typu 
przypadków: wszyscy 
członkowie PiS muszą 
realizować linię 
programową i polityczną 
PiS, a w ramach tej linii 
jest utrzymanie i ochrona 
szkół, a nie ich likwidacja.

Marek 
raTyŃski
DYREKTOR SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  
W NIECIECZY

JarosłaW 
ZieliŃski
POSEŁ PIS

JarosłaW kacZyŃski
PREZES PIS

Jesteśmy przeciwnikami 
rozwiązywania szkół. 
Dziś rodzice muszą bronić 
placówek jak za zaborów.

Tę szkołę wybudowała wieś – dziś zamyka ją wójt z PSL

Protest przeciwko zamykaniu szkoły w Czekanowie

3000doNald Tusk
PREMIER RP

Nasze dzieci będą uczyć 
zadowoleni, dobrze 
opłacani nauczyciele.
ObIECYWAŁ  
PRZED WYbORAMI W 2007 R. TyLe Szkół zamkNięTo w PoLSCe  

w oSTaTNiCh LaTaCh!
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Senator Waldemar Kraska urodził się 4 września 1963 r. w Sokołowie 
Podlaskim. Absolwent I LO im. b. Prusa w Siedlcach. W 1989 r. ukoń-
czył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w białymstoku. Jest chirur-
giem. W latach 1997-2001 był kierownikiem Pomocy Doraźnej w so-
kołowskim szpitalu. Od 2004 r. pełni tam funkcję zastępcy ordynatora 
Oddziału Chirurgicznego. Od 2001 roku jest koordynatorem medycz-
nym w sokołowskim pogotowiu ratunkowym. Żonaty, ma dwoje dzie-
ci. Od 1990 r. należy do NSZZ „Solidarność”. Od 2005 roku jest senato-
rem RP. Zasiada w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia. 

http://www.kraska.home.pl
email: biuro@kraska.home.pl

BogUSław kowaLSki
Poseł bogusław Kowalski urodził się 23 października 1964 r. w Mirczu. W 1987 r. 
ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1992 r. stu-
dia doktoranckie z zakresu politologii na tej uczelni. Pracował w mediach pra-
wicowych i katolickich. W 2001 r. został radnym wojewódzkim, a następnie 
wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Twórca Kolei Mazowiec-
kich i inicjator wielu inwestycji drogowych na terenie powiatów ze wschod-
niego Mazowsza. Pomysłodawca lokalizacji montowni nowoczesnych pocią-
gów firmy Stadler w Siedlcach.  Od 2005 r. poseł na Sejm. Przewodniczył ko-
misji infrastruktury a w latach 2006-2007 był wiceministrem transportu. 

http://www.boguslawkowalski.pl
email: boguslaw.kowalski@sejm.pl

Sokołów Podl. 08-300
ul. Ks. bosco 4,
tel./fax. (025) 781 34 47

Siedlce 08-110
ul. Świętojańska 7
tel. (025) 632 21 47

łosice 08-200 
ul. 11 Listopada 1
tel. kont. 609 809 986

Siedlce 08-110
ul. Świętojańska 7
tel. (025) 632 21 47

ostrów maz. 07-300 
ul. Sikorskiego 3 m. 3
tel./fax (29) 644-34-33

łosice 08-200 
ul. 11 Listopada 1
tel. kont. 609 809 986

Biura Senatorskie waldemara kraski Biura Poselskie dr Bogusława kowalskiego
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Dotarliśmy na polski 
cmentarz wojenny w Ka-
tyniu. Tam wszystkie 
przygotowania były za-
kończone. Ołtarz czekał 
na celebransów. Poczty 
sztandarowe zostały już 
ustawione. Była 10.30, 
w Polsce 8.30.

Zgodnie z programem o tej 
porze na pobliskim lotni-
sku w  Smoleńsku miał lą-
dować samolot z Prezyden-
tem RP Lechem Kaczyń-
skim i  Jego Małżonką na 
pokładzie. Zajęliśmy swo-
je miejsca i  czekaliśmy na 
rozpoczęcie uroczystości. 
Po pewnym czasie najpierw 
przyszła wiadomość, że bę-
dzie małe opóźnienie, bo ze 
względu na mgłę nad lotni-
skiem samolot nie wylądu-
je o  czasie. Chwilę potem, 
że samolot się zapalił. To już 
wszystkich bardzo zanie-
pokoiło. Część dziennika-
rzy w pośpiechu ruszyła na 
lotnisko. A my chwyciliśmy 
telefony dzwoniąc do kogo 
się da z otoczenia Prezyden-
ta, aby dowiedzieć się cze-
gokolwiek. Niestety telefo-
ny tych, o których wiedzie-
liśmy, że mieli być na pokła-
dzie – milczały!

Co teraz z Polską?
Potem od osób z kraju i ofi-
cerów BOR-u  na miejscu, 
zaczęliśmy dowiadywać się 
coraz więcej. Rozpacz mie-
szała się z  niedowierza-
niem. Jak to możliwe? Prze-
cież takie rzeczy nie zda-
rzają się na świecie? Cho-
ciaż już wiemy, co się stało, 
nie możemy tego przyjąć do 
świadomości. 

Odmawiamy Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego i  wal-
czymy z myślami. Może jed-

nak nie jest tak źle? Jak do 
tego mogło dojść? Kto jesz-
cze miał lecieć tym samolo-
tem? Co teraz z Polską?

Ludzkie reakcje są róż-
ne. Od osłupienia i  zamar-
cia w bezruchu po wybuchy 
płaczu i  ataki histerii. Stra-
ciliśmy Przyjaciół, Kole-
gów – liderów państwowych 
i  politycznych. Osobisty ból 
miesza się z poczuciem gro-
zy i lęku o to co teraz będzie 
z naszym państwem. Padają 
słowa o drugim Katyniu. 

Łzy same cisną się do 
oczu. Wszyscy są porusze-
ni. Kątem oka widzę mło-
dego człowieka z  BOR-u. 
Po jego policzku płyną duże 
krople łez.

Cisza Katyńskiego Lasu
Uroczystości nie będzie, ale 
zgromadzeni kapłani odpra-
wiają Mszę św. Proboszcz pa-
rafii katolickiej w  Smoleń-
sku wygłasza krótką homilię. 
Nie przygotowany, bo miał 
ją głosić biskup polowy. Ale 
mówi od serca. To co jako ka-
płan czuje, że powinien w ta-
kiej chwili powiedzieć. Pyta 
o sens życia i śmierci. Wzywa 
do jedności.

Ci, którzy lecieli z  Pre-
zydencką Parą samolotem 
w codziennym życiu często 
tak bardzo się różnili: hi-
storią, polityką, światopo-
glądem lub wyznaniem. Ale 
czymże stały się te podziały 
w obliczu śmierci, która ich 
wszystkich połączyła?!

Po Mszy św. jak najszyb-
ciej wracamy do Polski. 
Chcemy być wśród swoich 
i  razem opłakiwać ponie-
sione straty. Żegna nas cisza 
Katyńskiego Lasu.

Bogusław KowalsKi
Katyń, 10 kwietnia 2010 r.

Poznaliśmy się, kiedy Stanisław Zając został sena-
torem. Jego pozycja na Podkarpaciu była bardzo 

mocna, znany był tam jako zaangażowany społecz-
nik, dobry parlamentarzysta, człowiek oddany swo-
jemu okręgowi wyborczemu, wrażliwy na ludzkie 
krzywdy i problemy… Po prostu dobry człowiek. 

Uzyskiwał bardzo dobre wyniki wyborcze w kolej-
nych wyborach parlamentarnych, do których kandy-
dował zawsze z ramienia prawicy. W PiS był zdecydo-
wanie po katolicko-narodowej stronie. Był człowie-
kiem, który potrafił wprowadzić dyscyplinę w klubie 
senackim PIS, co w przypadku senatorów jest szcze-
gólnie cenne, gdyż z  uwagi na sposób otrzymania 
mandatu, senatorowie mają poczucie większej nieza-
leżności. No i to właśnie On namówił mnie do uczest-
nictwa w Senackiej Komisji Obrony Narodowej.

W  tą tragiczną delegację do Smoleńska udał się 
właściwie przypadkiem i w ostatniej chwili, gdyż miał 
jechać z delegacją Senatu w innym terminie. Nawet 
do ostatniej chwili była nadzieja, że nie znajdował się 
na pokładzie samolotu, który 10 kwietnia 2010 r. roz-
bił się pod Smoleńskiem. 

Ostatni raz widzieliśmy się w  piątek, dzień przed 
tą tragiczną podróżą. Umawialiśmy się na takie bar-
dziej prywatne spotkanie z Nim i z jego żoną. Wcze-
śniej spędziliśmy wspólnie z żonami urlop w Stanach 
Zjednoczonych, to była taka wycieczka, rodzinna, tu-
rystyczna. W  ogóle Stanisław bardzo lubił podróżo-
wać, był ciekawy świata. Niestety spotkałem się już 
tylko z  jego żoną Alicją i  to w  smutnych okoliczno-
ściach. Pogrzeb Stanisława w Jaśle to była prawdziwa 
manifestacja prawicy. 

walDEMaR KRasKa

Czekając na prezydenta!

Tyle OsóB zginęłO 
w KaTasTrOfie 
smOleńsKiej.  
TO najwięKsza 
TrageDia POlsKi  
OD ii wOjny ŚwiaTOwej
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nigdy nie zapomnę wspólnie spędzonego czasu, Przyjacielu

za tygodnikiem „niedziela”

Był dobrym człowiekiem

Polska 10 kwietnia 2010 r. 
straciła prezydenta Naj-

jaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Jako Polacy straciliśmy czło-
wieka, który, głęboko w  to 
wierzę, będzie przez potom-
nych określany jako mąż sta-
nu i jako obrońca polskiej ra-
cji stanu. A  ja straciłem też 
ukochanego Brata i Bratową, 
najbliższą obok mojej mamy 
rodzinę.

Świętej pamięci prezy-
dent Lech Kaczyński wywo-
dził się z „Solidarności”.  

Mój Brat jako prezydent, 
jako działacz społeczny pod-
kreślał wielokrotnie, że nie 
może być myślenia o  Polsce 
bez myślenia o  polskiej wsi, 
o  polskich rolnikach, o  lu-
dziach, którzy choć rolnikami 
nie są, to mieszkają na tere-
nach wiejskich. Zdaniem śp. 
profesora Lecha Kaczyńskie-
go, mojego Brata, nie moż-
na jednemu z najbardziej rol-
niczych krajów Unii Europej-
skiej, jakim jest Polska, ampu-
tować jego integralnej części, 

jaką jest polska wieś. Stąd też 
podkreślana przez niego ko-
nieczność zaprzestania dys-

kryminacyjnej polityki UE, 
która dopłaty dla polskich 
rolników ustawiła na pozio-
mie znacznie niższym niż dla 
farmerów włoskich czy nie-
mieckich. 

Bo mój śp. Brat, szanując 
dumną, polską przeszłość, 
myślał cały czas o zapewnie-
niu Polsce i  Polakom dobrej 
przyszłości. Chciał, aby dziś, 
jutro i  pojutrze, aby zawsze 
Polska była dobrą matką dla 
wszystkich swoich dzieci.

Za „Naszym Dziennikiem”

testament polityczny prezydenta

Mgła, która wiele odsłania

relacja posła Bogusława KowalsKiego z Katynia, bezpośrednio po katastrofie

KPt. Zbigniew SuLatyCKi
PREZES TOWARZySTWA 
GOSPOdARCZEGO MORSKIEGO

Prawda o przyczynach 
katastrofy smoleńskiej  
nie może być  
przed nami ukrywana!

Jakub Opara
URZędNIK KANCELARII 
PREZydENTA KACZyńSKIEGO

Polski rząd nie umiał 
zapewnić bezpieczeństwa 
najważniejszym osobom  
w kraju.

JaroSław
KaCZyńSKi
PREZES PIS

„mgła” to film nakręcony przez marię Dłużewską 
i joannę lichocką. jego bohaterami są pracow-
nicy Kancelarii Prezydenta lecha Kaczyńskiego, 
którzy opowiadają o przygotowaniach wyjazdu 
do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej.

„mgła” to także opowieść o zachowaniu człon-
ków polskiego rządu, ambasadora rosji w Polsce 
tuż po  katastrofie. Odsłaniane są kulisy przejmo-
wania władzy przez ówczesnego marszałka sej-
mu, a obecnie prezydenta Polski – Bronisława Ko-
morowskiego. 

– To są obrazy, któ-
rych nie można było 
obejrzeć w żadnej te-
lewizji. myślę, że każ-
dy z nas jest w stanie 
odpowiedzieć sobie 
na pytanie dlaczego 
tak się stało – stwier-
dza adam Kwiatkow-
ski, jeden z urzędni-
ków zmarłego Prezy-
denta.

Praprzyczyną, która zapoczątkowała bieg wydarzeń 
zwieńczony nie zaplanowaną przez nikogo tragedią, była 
gra polityczna prowadzona przez Platformę zmierzająca 
do wyeliminowania lecha Kaczyńskiego z udziału w ob-
chodach katyńskich. Dlatego zorganizowano dwie osob-
ne wizyty. moim zdaniem minister obrony i szef kance-
larii premiera, prędzej czy później stanie przed Trybuna-
łem stanu czy w inny sposób poniesie odpowiedzialność 
prawną za zaniedbanie swoich obowiązków.

Bogusław Kowalski
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W przededniu beatyfikacji 
Jana Pawła II przypominamy 
Jego słowa, które kierował 
do nas na Podlaskiej Ziemi.

Jan Paweł II  
– Homilia SIEDLCE 
10.06.1999  
/fragmenty/
(…) Dzisiaj może bardziej niż 
w  innym czasie trzeba auten-
tycznego świadectwa wiary 
ukazanego życiem świeckich 
uczniów Chrystusa – niewiast 
i  mężczyzn, młodych i  star-
szych. Potrzeba zdecydowanego 
świadectwa wierności Kościo-
łowi i odpowiedzialności za Ko-
ściół, który przez dwadzieścia 

wieków niesie wszystkim lu-
dom i narodom zbawienie i gło-
si niezmienną naukę Ewange-
lii. Ludzkość stoi w obliczu roz-
maitych trudności, problemów 
i  gwałtownych zmian, przeży-
wa niejednokrotnie dramatycz-
ne wstrząsy i rozdarcia. W tym 
świecie wielu ludzi, zwłaszcza 
młodych, doświadcza zagubie-
nia i zranienia, niektórzy pada-
ją ofiarą sekt i  religijnych wy-
paczeń czy też manipulowania 
prawdą. Inni ulegają różnym 
formom zniewolenia. Upo-
wszechniają się postawy ego-
izmu, niesprawiedliwości i bra-
ku wrażliwości na potrzeby in-
nych ludzi. 

Wobec tych i  wielu innych 
wyzwań współczesności staje 
Kościół. Chce skutecznie nieść 
ludziom pomoc i dlatego potrze-
buje zaangażowania wiernych 
świeckich, którzy pod kierun-
kiem swoich pasterzy będą czyn-
nie uczestniczyć w Jego zbawczej 
misji. (…)

Trzeba, aby tak jak w  prze-
szłości, krzyż był nadal obecny 
w  naszym życiu jako wyraźny 
drogowskaz w działaniu i świa-

tło rozjaśniające całe nasze ży-
cie. Niech krzyż, który swoimi 
ramionami łączy niebo z ziemią 
i ludzi między sobą, rozrasta się 
na naszej ziemi w wielkie drze-
wo przynoszące owoce zbawie-
nia. Niech rodzi nowych i  od-
ważnych głosicieli Ewangelii, ko-
chających Kościół i za niego od-
powiedzialnych, prawdziwych 
heroldów wiary, nowych ludzi 
plemię, które rozpali pochodnię 
wiary i wniesie ją płonącą w pro-
gi trzeciego tysiąclecia.

Krzyżu Chrystusa, bądźże 
pochwalony. Na wieczne czasy, 
bądźże pozdrowiony. Z  Ciebie 
moc płynie i  męstwo. W  Tobie 
jest nasze zwycięstwo!

CZESław 
RySZka
dziennikarz, pisarz  
i polityk, senator rp

Bądźcie światłem, 
które świeci w mrokach 
obojętności i egoizmu.

Jego nauka wciąż w nas żyje

poleCamy Do leKtUry
Wielkość tego pon-
tyfikatu to nie tyl-
ko liczba pielgrzy-
mek. prawdziwa 
wielkość - to nie-
podważalny wy-
pływ na wydarze-
nia końca XX w. 

Czesław ryszka
Jan Paweł II Wielki

M. osppe, Cz. ryszka
Niezwykłe Audiencje

Czesław ryszka
Święty XXI wieku JP II

Czesław ryszka
Tajemnica Życia i Śmierci

ojciec przeor Ma-
rian lubelski w roz-
mowie z Czesła-
wem ryszką uka-
zują więzi z papie-
żem widoczne od 
strony jasnogór-
skiego klasztoru.

autor przedsta-
wia postać papie-
ża jako największe-
go autorytetu mo-
ralnego naszych 
czasów. Jego wia-
ra umacniała nas 
przez lata.

książka jest hoł-
dem dla kapłań-
stwa ks. Jerzego. 
W naszych cza-
sach tak potrzeb-
nego kapłańskiego 
wzorca, przewod-
nika i mistrza.

Czego nas nauczał?
Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, 
kto zdolny jest dawać. 

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.

Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczuli-
ca, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest nato-
miast czymś gorszym od grzechu.

Czujesz się osamotniony. postaraj się odwiedzić kogoś, 
kto jest jeszcze bardziej samotny.

dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, pro-
jektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszło-
ścią, która pozostaje zawsze otwarta.

Miłość i służba nadają sens naszemu życiu.

Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze 
przebaczyłem. 

nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!

nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu 
bez miłości.

nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych 
obywateli. niech zstąpi duch twój! niech zstąpi duch 
twój! i odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!

nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne.

ojczyzna jest naszą matką ziemską. polska jest matką 
szczególną. niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na prze-
strzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele prze-
cierpiała i wciąż na nowo cierpi. dlatego też ma prawo 
do miłości szczególnej.

oto dekalog: dziesięć słów. od tych słów zależy przy-
szłość człowieka i społeczeństw. przyszłość narodu, pań-
stwa, europy, świata. 

przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. 

prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie 
jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego na-
rodu.

troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym spraw-
dzianem stosunku człowieka do człowieka.

Jan MaRIa JaCkowSkI
puBliCysta

Jan Paweł II przestrzegał, 
że demokracja bez wartości 
łatwo zamienia się w jawny 
lub ukryty totalitaryzm. 
Pamiętajmy o tym!

GRZEGoRZ SkwaREk
dziennikarz radioWy

Jan Paweł II przekazał nam  
w swym testamencie coś 
więcej niż tylko zapis swych 
myśli. Pozostawił nam 
świadectwo swego życia.

Każda Jego wizyta rozpalała serca

Najbardziej ukochał dzieci Jan Paweł Wielki – taki pozostanie w naszej pamięci

wspomnienie pierwszej wizyty
od 2 czerwca 1979 r. upły-

nęło niespełna 33 lata, ale 
wydaje się jakby odszedł cały 
wiek, jedna wielka epoka, bo 
od tej daty historia nagle przy-
spieszyła. a zaczęło się wszyst-
ko 16 października rok wcze-
śniej, od wyboru kard. karola 
Wojtyły na stolicę św. piotra. 

Cały ówczesny świat czekał 
na słowa papieża w  Warsza-
wie. i nie mylono się. to dzie-
jowe wołanie: „niech zstąpi 
duch twój! niech zstąpi duch 
twój i  odnowi oblicze ziemi! 

tej ziemi!” wstrząsnęło nie tyl-
ko polską, ale całym światem. 
rok później wybuchła „soli-
darność”, nie minęła dekada, 
a  słowo ciałem się stało -upa-
dło komunistyczne sowiec-
kie imperium zła, miliony lu-
dzi, całe narody odzyskały wol-
ność, odnowiło się i odmieniło 
oblicze ziemi.

upłynęło wiele lat od 
pierwszej pielgrzymki ojca 
Świętego do rodzinnego kra-
ju, ale wielkość tych dni trwa 
w  owocach, jakie przyniosły 

dla ludzi i kraju następne lata. 
dla mnie osobiście wracanie 
do zapisków z  tej pielgrzym-
ki, stanowi za każdym razem 

niewyczerpane źródło my-
śli i obrazów, przeżyć i wspo-
mnień. Jako dziennikarz „Go-
ścia niedzielnego” wędrowa-
łem wówczas po papieskich 
ścieżkach z notatnikiem i nie-
jeden raz odkładałem pióro 
nie mogąc wydusić z  siebie 
słowa, oczarowany naszym 
papieżem. Były to bowiem 
swoiste rekolekcje odprawia-
ne w miejscach, które zapisa-
ły się wielkimi zgłoskami w ty-
siącletnich dziejach chrześci-
jańskiego narodu.
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patronat honorowy 
JE bp Zbigniew Kiernikowski

organizatorzy: 
posłowie Krzysztof Tchórzewski i Bogusław Kowalski,  

senator Waldemar Kraska

Konferencja w łosicach
jan paweł ii – Święty XXi wieku

29 maja 2011 r. (niedziela) godz. 19
(miejsce konferencji  

zostanie podane na specjalnych afiszach)
w programie m.in.:

Jan Paweł II – Święty XXI wieku  
– Czesław Ryszka, senator, pisarz i publicysta katolicki

Polska i patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II 
– Jan Maria Jackowski, publicysta katolicki

DyskusJa I zamknIęcIe konferencJI

wstęp wolny. zapraszamy!

Jan Paweł II  
– Homilia DROHICZYN 
10.06.1999  
/fragmenty/
(…) «Przykazanie nowe dale 
wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umi-
łowałem». Oznacza to, że ten 
nakaz jest ciągle aktualny. Je-
żeli chcemy odpowiedzieć na 
miłość Chrystusa, to winni-
śmy podejmować go zawsze, 
niezależnie od czasu i  miej-
sca. Ma to być nowa droga dla 
człowieka, nowy zasiew w rela-
cjach ludzkich. Ta miłość czy-
ni nas – uczniów Chrystusa no-
wymi ludźmi, dziedzicami Bo-
żych obietnic. Sprawia, że staje-

my się dla siebie wszyscy braćmi 
i siostrami w Panu. Czyni z nas 
nowy Lud Boży, Kościół, w któ-
rym wszyscy winni miłować 
Chrystusa i w Nim miłować się 
nawzajem. Oto prawdziwa mi-
łość, która się objawiła w krzyżu 
Chrystusa. W stronę tego krzy-
ża winniśmy patrzeć wszyscy, 
ku niemu mami kierować na-
sze pragnienia i wysiłki. W nim 
mamy największy wzór do na-
śladowania.

(…) Miłość powinna nakła-
niać nas do wspólnego przemy-
ślenia przeszłości, by zdecydo-
wanie i  odważnie iść drogą ku 
jedności. Miłość jest jedyną siłą, 
która otwiera serca na słowa Je-

zusa i na łaskę Odkupienia. Jest 
jedyną siłą zdolną do tego, by nas 
skłonić do dzielenia się po bra-
tersku tym wszystkim, czym je-
steśmy i co mamy z woli Chry-
stusa. Ona jest potężnym bodź-
cem do dialogu, w którym słu-
chamy siebie i poznajemy siebie 
wzajemnie. 

Miłość otwiera na drugie-
go człowieka, stając się tym sa-
mym podstawą ludzkich relacji. 
Uzdalnia do przekraczania ba-
riery własnych słabości i uprze-
dzeń. Oczyszcza pamięć, uczy 
nowych dróg, otwiera perspek-
tywy prawdziwego pojednania, 
którego istotnym owocem jest 
wspólne dawanie świadectwa 

Ewangelii, tak bardzo potrzeb-
nego współczesnemu światu.

W  przeddzień trzeciego ty-
siąclecia trzeba nam przyspie-
szyć kroku ku doskonałemu 
i braterskiemu pojednaniu, aby-
śmy w  przyszłym millennium 
mogli – ramię przy ramieniu 
świadczyć o  zbawieniu wobec 
świata, który czeka na ten znak 
jedności. (…)

Niech więc miłość buduje mo-
sty między naszymi brzegami 
i zachęca nas do czynienia wszyst-
kiego, co tylko jest możliwe. 
Niech miłość wzajemna i umiło-
wanie prawdy będą odpowiedzią 
na istniejące trudności i tworzące 
się czasem napięcia. (…)

Dzięki moim rodzicom Jan Paweł II i jego 
nauka towarzyszą mi od najmłodszych lat.

Tam gdzie się pojawił była miłość, tam 
gdzie się pojawił było dobro, człowiek 
stawał się lepszy. Wydaje mi się, że 
praca Jana Pawła II była po to, żebyśmy 
– po tym jak już odejdzie – byli w stanie 
dostrzegać to wszystko o czym mówił.

patronat honorowy 
JE Biskup Drohiczyński Antoni Dydycz

organizatorzy: 
senator Waldemar Kraska i poseł Bogusław Kowalski

Konferencja w soKołowie podl.
jan paweł ii – Święty XXi wieku

9 maja 2011 – godz. 17.00
Sokołowski Ośrodek Kultury

Sokołów Podlaski – ul. Wolności 27
program:

otwarcie i powitanie gości  
– senator Waldemar Kraska, poseł Bogusław Kowalski

słowo wstępne  
– JE Biskup Drohiczyński Antoni Dydycz

Jan Paweł II – Święty XXI wieku  
– Czesław Ryszka, senator, pisarz i publicysta katolicki

Polska i patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II 
– Jan Maria Jackowski, publicysta katolicki

DyskusJa I zamknIęcIe konferencJI
KONfERENCJA ORgANiZOWANA JEST PRZy WSPółPRACy SOK

patronat honorowy 
JE bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz siedlecki  

i Wojciech Kudelski, Prezydent Siedlec
organizatorzy: 

posłowie Krzysztof Tchórzewski i Bogusław Kowalski,  
senator Waldemar Kraska

Konferencja w siedlcach
jan paweł ii – Święty XXi wieku

14 maja 2011 r. (sobota) godz. 17
Sala Teatralna w Centrum Kultury i Sztuki

ul. Bpa Świrskiego w Siedlcach
w programie m.in.:

Wspomnienie o Janie Pawle II  
– Bp Zbigniew Kiernikowski

Jan Paweł II – Święty XXI wieku  
– Czesław Ryszka, senator, pisarz i publicysta katolicki

oDtWorzenIe homIlII Jana PaWła II 
WygłoszoneJ W sIeDlcach

wstęp wolny. zapraszamy!

mOJe sPOtkaNIe Z OJCem śwIętYm

jego nauka wciąż w nas żyje

małgORZata 
kOżuCHOwska
aktorka

staNIsław 
Sojka
wOkalIsta

RYsZaRD PaRulskI
Prezes Fundacji „ Gloria 
Victis”, olimPijczyk, adwokat

Jan Paweł II jest Apostołem 
Nadziei i Miłosierdzia. 
Czekaliśmy na jego  
szybką beatyfikację.

maRIa kOC
dyrektor sokołowskieGo  
ośrodka kultury

Jana Pawła II postrzegam 
nie tylko jako świętego, 
ale też jako ambasadora 
polskiej kultury.

ks. staNIsław 
falkOwskI
Proboszcz ParaFii nieciecz

Dzięki Janowi Pawłowi II 
zrozumiałem, że muszę 
być podatnym narzędziem 
w rękach Boga.

Ojca Świętego słuchało się sercem Dziś nadal jest z nami

Gdyby zliczyć przebyte przez Niego kilometry swym pielgrzymowaniem okrążył  by Ziemię 30 razy

Jan Paweł Wielki – taki pozostanie w naszej pamięci

zdecydowanie, był to jeden z  najważniejszych dni 
w  moim życiu. ojciec święty jest dla mnie najwięk-
szym autorytetem naszych czasów. jego miłość i wia-
ra w  człowieka, w  dobro, jego optymizm, mądrość  
– słowem, jego wielkość i zarazem niespotykana po-
kora stanowią wzór niedościgniony. wyznaczają nam 
kierunek, w którym powinniśmy zmierzać.

Bogusław Kowalski

Fot. Arturo Mari
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mówimy temu

stop!!!

stop!

stop!

stop!

stop!

stop!

stop!

Premier Tusk zaczął chodzić do Biedronki. Przydałby 
mu się dłuższy spacer, na którym mógłby się  
przekonać, w jakich warunkach żyje 30% obywateli!

Po studiach w kraju pracy nie ma. Jest w Niemczech, 
gdzie cenią specjalistów wykształconych w Polsce!

Nasi rolnicy sprzedają swe płody najtaniej w UE,  
a my w sklepach kupujemy je najdrożej w UE!

Produkty podstawowe stają się dla wielu  
nieosiągalne. Nawet węgiel bywa luksusem!

Ceny rosną w zastraszającym tempie. Co robi rząd 
PO-PSL, aby chronić ubożejące społeczeństwo?!

Drożyzna zamiast raju
„Gospodarka, z mojego 
punktu widzenia, to przede 
wszystkim portfele zwykłych 
ludzi” – zapewniał Tusk przed 
wyborami w 2007 roku. Dziś 
każdy widzi ile było w tym 
prawdy.

Pamiętamy premiera Tuska, jak 
w  ubiegłym roku dawał się fo-
tografować na tle mapy Europy, 
gdzie tylko nasz kraj odznaczał 
się zieloną barwą. Teraz wiemy, 
że to była tylko wyborcza takty-
ka. Dziś ceny w  sklepach przy-
prawiają o  zawrót głowy, a  za 
kilka tygodni ma być podobno 
jeszcze gorzej. Ceny rosną jak 
podczas wojny! Cukier, chleb 
i  mąka, prąd, gaz i  benzyna  
– a z nimi wszystko inne.

tylko w portfelach 
bez zmian
Teraz za litr benzyny trzeba za-
płacić 5 zł, ale cena ta ma jesz-
cze wzrosnąć. Pociągnie to za 
sobą wzrost kosztów transportu, 
a  te z kolei sprawią, że podnio-

są się ceny wszystkich produk-
tów. Jeszcze bardziej zdrożeje 
także cukier. Choć kosztuje już 
obecnie 6 zł/kg, to ma być jesz-
cze droższy. Wszystko w  ostat-
nim czasie zdrożało nie miło-
siernie, to nie jest 5 czy 10 pro-
cent, ale znacznie więcej. Jedyne, 
co się nie zwiększyło, to zawar-
tość naszych portfeli. Te po la-
tach rządów PO i  PSL stały się 
nawet chudsze.

Co z biedniejszymi?
Sytuacja taka uderza zarówno 
w przedsiębiorców, jak też w sza-
rych ludzi. Powiększa się rzesza 
osób, którym brakuje pieniędzy 
nawet na jedzenie. Premier rzą-
du PO – PSL ma na to radę. Pro-
ponuje robić zakupy w  tanich 
sklepach sieci Biedronka, nale-
żących do portugalskiej grupy 
Jeronimo Martins. Choć brzmi 
to nieprawdopodobnie, dzięki 
premierowi polskiego rządu jest 
znów głośno o  dyskontach sły-
nących dotychczas jedynie z  ła-
mania praw pracowniczych.

Podwyżka podatku VAT od stycznia i wzrost cen paliw wywołały 
swoisty efekt domina. Ceny wielu produktów poszybowały gwał-
townie w górę. Nigdy nie mieliśmy w Polsce tak drogiej benzyny 
czy cukru. Polityka rządu uderza w nas wszystkich: przedsiębior-
ców, rolników – ale przede wszystkim w zwykłych mieszkańców. 

chleb 1,58 2,42
makaron 2,86 3,95
mąka  1,73 2,55
parówki 8,72 12,99
masło 3,38 4,58
jabłka 2,89 3,78
cukier 3,01 6,10

paliwo:
Pb95 3,9 5,17

Sławomir  
hardej
Prezes OsM  
sOkOłów POdlAski

jak zdrożało od 2007 roku

mariuSz BłaSzczak
POseł, szef klubu Pis

obowiązkiem każdego 
polityka jest podjęcie 
wszystkich możliwych 
działań, zmierzających do 
pomocy polskim rodzinom.

razy Droższy jesT cukier 
w sieci porTuGalskich 
sklepów BieDronka 
oD polskieGo cukru 
sprzeDawaneGo  
w porTuGalii

zatrzymać drożyznę – to zadanie państwa
Jeszcze w  marcu wysłałem 

do premiera donalda Tu-
ska list, w  którym zwracam 
uwagę na gwałtowny wzrost 
cen w  sklepach. To nasz apel 
o  podjęcie wszystkich możli-
wych działań, zmierzających 
do pomocy polskim rodzi-
nom. w  załączeniu wysłałem 
premierowi rachunek ze skle-
pu osiedlowego, który zapłacił 
prezes Pis Jarosław kaczyński: 
było na nim pieczywo za 2,80 
zł, cukier za 6,60 zł, piersi z kur-
czaka za 20 zł; warzywa za 5 zł 
i  jabłka za 4 zł. za rządów PO 

i  Psl ceny żywności wzrosły 
ponad dwukrotnie!

Od wielu miesięcy polskie 
rodziny doświadczają serii dra-
stycznych podwyżek cen żyw-
ności. Chleb, ziemniaki, jabł-
ka, kurczaki, cukier, jajka, kasze  
– czyli podstawowe produkty 
spożywcze kupowane na co 
dzień przez miliony Polaków 
biją rekordy cen. seria podwy-
żek sprawiła, że większość do-
mowych budżetów pochła-
niają koszty zakupu żywności, 
której ceny wciąż rosną. Obo-
wiązkiem każdego polityka 

jest podjęcie wszystkich moż-
liwych działań, zmierzających 
do pomocy polskim rodzi-
nom. Nasz klub w  swoim pa-
kiecie gospodarczym przed-
stawił rozwiązania dotyczące 
walki z  drożyzną. konieczne 
jest jak najszybsze uchwalenie 
przez sejm podatku bankowe-
go oraz świadczenia w postaci 
rocznego dodatku pieniężne-
go w wysokości 700 zł dla osób 
otrzymujących najniższe ren-
ty i  emerytury. równocześnie 
należy wprowadzić corocz-
ny dodatek pieniężny z  tytu-

łu wychowania dziecka w wy-
sokości 600 zł. Świadczenie 
przysługiwałoby, rodzinom, 
w których dochód w przelicze-
niu na osobę nie przekraczałby 
1008 zł i byłoby ono wypłaca-
ne do ukończenia przez dziec-
ko osiemnastego roku życia.

Hasło PO w wyborach par-
lamentarnych w  2007 roku 
brzmiało „by żyło się lepiej 
wszystkim”, jednak rzeczywi-
stość pokazuje, że obietnica ta 
ma się nijak do obecnej sytu-
acji polskich rodzin.

Mariusz Błaszczak
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54%
minister finansów 
blokuje rozwój
W tym roku weszła w życie 
ustawa, która zmienia spo-
sób naliczania długu pu-
blicznego samorządów. 

Rozporządzenie ministra Jac-
ka Rostowskiego nakazuje te-
raz dodać do sumy samorzą-
dowego długu wykup wie-
rzytelności, kredyt kupiecki 
i  umowy w  ramach partner-
stwa publiczno – prywatnego. 
To sprawia, że wiele samorzą-
dów już przekroczyło dopusz-
czalny poziom zadłużenia. To 
zamyka im szanse na rozwój, 
a nawet na realizację już rozpo-
czętych inwestycji.

Wylał dziecko 
z kąpielą
Rozporządzenia Ministra Fi-
nansów zostało wprowadzo-
ne bez konsultacji z  sektorem 
samorządowym, co oznacza 
zmianę reguł w trakcie gry. Sa-
morządowcy zarzucają mini-
strowi Rostowskiemu nie tylko 
zablokowanie prowadzonych 
inwestycji, ale też odcięcie od 
możliwości wykorzystania pie-
niędzy unijnych. Wzrost za-
dłużenia samorządów wynika 
w większości z  zaciągania zo-
bowiązań na poczet zdobycia 
pieniędzy z  Unii Europejskiej 
m.in. na budowę dróg, ob-
wodnic, poprawę komunikacji  
– a nie z zadłużania się na cele 
konsumpcyjne. Wynika z tego, 
że nawet te samorządy, które 
racjonalnie zarządzały swoimi 
długami teraz, przez decyzję 
ministra finansów, będą zmu-
szone przerwać trwające inwe-
stycje. 

Pieniądze koło nosa
Unijne pieniądze nie będą pły-
nąć wiecznie. Z roku na rok bę-
dzie ich coraz mniej. Tym bar-

dziej dziwi decyzja ministra 
i jego krótkowzroczność. Prze-
rwanie prowadzonych prac 
pogłębi nierówności pomię-
dzy Polską wschodnią a pozo-
stałą częścią kraju, zwiększą 
się różnice w poziomie rozwo-
ju regionu, zachwiana zosta-
nie równowaga w rozwoju in-
frastruktury kraju. To znów 
bezpośrednio przełoży się na 
wzrost bezrobocia, odpływ in-
westorów z naszych regionów. 
Poza tym mieszkańcom ode-
brane będą szanse na dobrą ko-
munikację.

Zapaść, czy rozwój?
Przedstawiciele naszych sa-
morządów już zwracali uwagę 
Ministrowi Finansów na skut-
ki wprowadzonego Rozporzą-
dzenia w  sprawie klasyfikacji 
tytułów dłużnych. Mówiono 
wprost, że to może doprowa-
dzić do zahamowania wyko-
rzystywania unijnych pienię-
dzy przez samorządy wszyst-
kich szczebli. A już największe 
kontrowersje budzi obowiąz-
kowe włączanie do długu kwa-
lifikacyjnego pieniędzy kredy-
towych na realizację inwesty-
cji unijnych. Przecież podlegają 
one zwrotowi i spłacie kredytu 
po realizacji zadania unijnego. 
W efekcie tego Rozporządzenia 
nastąpi ograniczenie możliwo-
ści realizacji zadań w  formie 
partnerstwa publiczno – pry-
watnego. To szokuje tym bar-
dziej, że jak się zdawało rozwią-
zanie to było bardzo popierane 
przez rząd jako atrakcyjna for-
mę realizacji inwestycji. Podsu-
mowując – ograniczenia wpro-
wadzone rozporządzeniem 
ministra Rostowskiego są nie 
wpłyną dobrze na utrzymanie 
ciągłości rozwoju gospodarcze-
go i cywilizacyjnego Polski.

Dla rządu PO-PSL prak-
tycznie się nie liczy-
my. Tracimy pieniądze 
z podatków i jeszcze 
próbuje się nas odsu-
wać od pieniędzy z UE. 

Ponad połowę naszych po-
datków władze wojewódz-
twa będą musiały oddać do 
budżetu państwa. To może 
załamać finanse naszego wo-
jewództwa. W  tej sprawie 
w Ministerstwie Finansów in-
terweniował pos. Bogusław 
Kowalski ze wschodniego 
Mazowsza, i zarazem były wi-
cemarszałek województwa. 

Warszawa zawyża
– Chodzi o  „janosikowe”, któ-
re w  założeniu powinno pie-
niędzmi z  bogatszych regio-
nów wspierać rozwój bied-
niejszych – wyjaśnia poseł. 
– W praktyce cały ciężar wspie-
rania słabszych spada na na-
sze województwo. A przecież 
również na Mazowszu wy-

stępują ogromne nierówno-
ści w  rozwoju. Warszawa za-
wyża wskaźniki. „Janosikowe” 
odbije się więc najbardziej na 
wschodniej, biedniejszej części 
województwa. Czy Siedlce, So-

kołów, Łosice i Ostrów można 
traktować na równi ze stolicą?  
– oburza się poseł Bogusław 
Kowalski. 

Odetną pieniądze
z Unii Europejskiej?
Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego przygotowu-
je Koncepcję Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju 
2030. Rozwój Polski oparto 
w  tym dokumencie o  najsil-
niejsze aglomeracje: Warsza-
wę, Katowice i Trójmiasto, Po-

znań, Łódź czy Szczecin. Do 
drugiej kategorii miast waż-
nych dla rozwoju kraju zali-
czono min. Płock, Rybnik czy 
Słupsk. Miasta i regiony, któ-
re nie znalazły się w wymie-
nionych grupach, zdaniem 
autorów koncepcji, nie ode-
grają większej roli w  rozwo-
ju kraju. Co za tym idzie, nie 
mogą one liczyć na pienią-
dze z UE, czy wsparcie Rządu. 

Gdzie ten rozwój?
Założenia dokumentu dys-
kryminują wszystkie miasta 
naszego terenu. Pod zna-
kiem zapytania staje projekt 
modernizacji linii kolejowej 
Warszawa – Siedlce – Tere-
spol. Niepewny jest też los 
autostrady Terespol – Siedl-
ce – Mińsk Maz. Ta koncep-
cja oznacza dla nas odcięcie 
od unijnych pieniędzy, od-
pływ inwestorów i  wzrost 
bezrobocia. Jest zaprzecze-
niem zrównoważonego roz-
woju Polski.

Prezydent Komorowski 
podpisał ustawę zmniej-

szającą składkę przekazywa-
ną do otwartych funduszy 
emerytalnych. Zmiany wejdą 
w życie już 1 maja. Regulacja 
ta wciąż budzi kontrowersje!

Nie zgadzamy się, żeby ła-
tać dziurę budżetową pie-
niędzmi emerytów i wmawiać 
Polakom, że jest to dla ich do-
bra. Rząd wmawia Polakom, że 
nie ma innego wyjścia, bo trze-
ba ratować finanse publiczne. 
Tylko warto się zapytać, dla-
czego tak się stało. Dlaczego 

PO i PSL roztrwonili ten kapitał, 
który przejęliście w 2007 roku 
po poprzednim rządzie?

Dlaczego przez trzy lata 
utrzymywano nas wszystkich 

w  przekonaniu, że jest świet-
nie, Polakom żyje się cudow-
nie, że jesteśmy krajem przo-
dującym w realizacji finansów, 
budżetu. A  nagle okazuje się 
z dnia na dzień, w ciągu zale-
dwie kilku tygodni, że jest dra-
mat i trzeba sięgnąć do kiesze-
ni Polaków, no to podwyższa-
my podatki VAT, zabieramy się 
za emerytury. Co dalej?

Nie zgadzamy się, żeby ła-
tać dziurę budżetową pie-
niędzmi emerytów i  jeszcze 
wmawiać Polakom, że jest to 
dla ich dobra! 

Dość łatania budżetu pieniędzmi emerytów!

Rząd mówi wprost: 
Żyjecie w Polsce C!

Ta koncepcja oznacza 
dla nas odcięcie  
od unijnych pieniędzy, 
odpływ inwestorów 
i wzrost bezrobocia

Samorządy powinny być 
dla rządu partnerem, a są 
traktowane po macoszemu. 
Limity zadłużenia zmienio-
no praktycznie z dnia na 
dzień. Nie powinniśmy być 
zaskakiwani decyzjami, któ-
re w praktyce mogą unie-
możliwić dalszy rozwój na-
szych miast i gmin.

W tym roku, zgodnie 
z przyjętą prognozą mu-
simy zdjąć milion złotych 
z wydatków bieżących, 
czyli z utrzymania oświa-
ty, oświetlenia uliczne-
go, urzędu itp. Nie może-
my też zamknąć wszyst-
kich szkół o małej liczbie 
dzieci, bo nie będziemy 
w stanie zapewnić w jed-
nym roku zatrudnienia 
wszystkim nauczycielom. 
Będziemy musieli wypła-
cić odprawy,  co obciąży 
budżet.

BOGUSŁAW 
KARAKULA
BURMiSTRZ
SOKOŁOWA PODLASKiEgO

jAn SŁOmiAK
BURMiSTRZ 
KOSOWA LACKiEgO

jAn jÓZEF ROmAŃCZUK
WiCE WÓJT WiŚNiEWA 

Ustawa o nowych sposobach 
naliczania długu publicznego 
samorządów razi 
krótkowzrocznością. 

tOmASZ hAPUnOWiCZ
WÓJT ZBUCZyNA 

Nowa ustawa ministra 
Rostowskiego bardzo 
utrudnia zdobywanie unijnych 
pieniędzy na rozwój. PODaTkóW zEbRaNych W NaSzym 

WOjEWóDzTWiE ma TRafić DO bUDżETU 
PańSTWa. TO gROzi Nam zaPaścią

beata 
SZyDŁO
POSŁANKA PiS

Trwające blisko półtora 
roku śledztwo – a  już na 

pewno jego finał – jest szy-
derczym żartem ze polskiego 
społeczeństwa. Otóż dowia-
dujemy się, że żadnej afery nie 
było! Premier Tusk nie potrzeb-
nie usunął więc z rządu swych 
ówczesnych ministrów. Prasa 
niepotrzebnie wyciągnęła ste-
nogramy z ich rozmów. A po-
seł Chlebowski niepotrzebnie 
się pocił przed kamerami. Wie-
rzyli Państwo, że będzie ina-
czej? Niepotrzebnie.

AFERA, KtÓREj niE ByŁO…
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Od mojej matury minę-
ło już trochę czasu, ale do-
brze ją pamiętam. Pisemny 
z polskiego pisałem w auli 
na II piętrze I LO im. B. Pru-
sa w Siedlcach. Przez okno 
wdzierało się majowe słoń-
ce i  ten niesamowity za-
pach kwitnących kaszta-
nowców. Dziś maturę zda-
je mój syn i  zapewne dla 
tego jeszcze bardziej wra-
cam do swych wspomnień. 
Trzymam za Was kciuki! 
Powodzenia!

Krzysztof Krasnodębski 
jest licealistą z Sokołowa 
Podlaskiego cierpi na zło-
śliwego kostniakomięsa-
ka. Chłopcu amputowano 
rękę. Cały czas poddawa-
ny jest też chemioterapii 
i dzielnie walczy z choro-
bą. Potrzebna jest prote-
za ręki, której koszt szacu-
je się na 170 tys. zł. Szkolni 
koledzy i wychowawczy-

ni Krzysia, Urszula Koło-
dziejczuk, organizują cykl 
przedsięwzięć, które mają 
pomóc w zebraniu tej 
ogromnie dużej kwoty.

Maturzyści! trzyMaM za Was kciuki! PoWodzenia!

krwistość
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były prezydent
Brazylii  

trzeci
dźwięk

gamy C-dur

radio 
w Norwegii

prazasada

porady

Kiedy wzywać karetkę?

Gdy uszkodzisz auto  
na dziurawej drodze…

PoMaGaMy!

ty też Możesz PoMóc:
wpłatą na konto Rady Rodziców przy I LO w Sokołowie 
Podlaskim nr 20 1020 4476 0000 8802 0017 1819 
PKO BP o/Sokołów Podlaski  z dopiskiem „Dla Krzyśka” 

lub przekazując 1 procent podatku na:
FundacJa dziecioM „zdĄżyĆ z PoMocĄ”

ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa
krs 0000037904

na hasło: krzysztof krasnodębski

Jeśli mamy u kogoś do czynienia z utratą przytomności, drgaw-
kami, zaburzeniami świadomości, nagłym i  ostrym bólem 
w klatce piersiowej, zaburzeniami rytmu serca czy silnym bó-
lem w okolicach brzucha – natychmiast powinniśmy zadzwo-
nić pod numer 999 lub 112 (oba są bezpłatne). Podobnym sy-
gnałem alarmowym są trudności w mówieniu, wysoka tempe-
ratura, uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi, ostre 
i nasilone reakcje uczuleniowe. Nie należy też zwlekać z  się-
gnięciem po telefon i wybraniem numeru pogotowia ratun-
kowego w sytuacjach, gdy dochodzi do gwałtownych krwo-
toków, porażenia prądem, rozległych poparzeń, podtopienia, 
zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, upadku 
z wysokości czy też poważnego wyziębienia organizmu.

Senator WALDEMAR KRASKA
chirurg, lekarz pogotowia

Ogłaszamy konkurs pla-
styczny dla uczniów 
szkół podstawowych 
i gimnazjów. Temat kon-
kursu: „Jan Paweł II 
– przyjaciel dzieci”. 
Oczekujemy na samo-
dzielne prace plastycz-
ne wykonane dowolną 
techniką w formacie A4. 
Nagrodzimy pomysło-
wość autorów i ich zdol-
ności artystyczne. Naj-
lepsze prace przedsta-
wione zostaną w Dzień 
Dziecka na pokonkurso-
wej wystawie oraz w in-
ternetowej galerii. Na 
zwycięzców (w 3 kate-
goriach wiekowych) cze-
kają atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe, które nasi 
parlamentarzyści wręczą 
osobiście. Prace prosimy 
nadsyłać na adresy na-
szych biur. Czekamy na 
nie do 21 maja. 

Ogłaszamy otwarty kon-
kurs literacki dla młodzie-
ży i dorosłych. Nagro-
dzimy najlepszy wiersz 
i opowiadanie, których 
tematem będzie: „Pol-
ska – to nasz zbioro-
wy obowiązek”. Prace 
nie mogą przekraczać 2 
stron. Najlepsze utwory 
zostaną zaprezentowa-
ne w cyklu spotkań lite-
rackich, w prasie oraz na 
stronach internetowych. 
Prócz tego na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Pra-
ce prosimy nadsyłać na 
adresy naszych biur oraz 
drogą mailową. Czekamy 
na nie do 21 maja. Rozwiązaną krzyżówkę prosimy dostarczyć pod adres wybranego biura posła Kowalskiego 

lub senatora Kraski. Pierwszych 10 osób otrzyma atrakcyjne nagrody książkowe.

Wiosną polskie drogi wyglądają jak szwajcarski ser. Na dziu-
rawych jezdniach psują się nasze auta. W każdym takim przy-
padku możemy domagać się odszkodowania od zarządcy 
dziurawej drogi. Co trzeba zrobić?

Najlepiej będzie zrobić fotografię (nawet telefonem) dziu-
ry i widocznego uszkodzenia samochodu oraz wezwać policję 
lub straż miejską. Funkcjonariusze sporządzą notatkę służbo-
wą zawierającą istotne dla nas dane.

Z naprawą samochodu wstrzymujemy się do czasu, kiedy 
przedstawiciel zarządcy drogi czy ubezpieczyciela nie doko-
na jego oględzin. Jeśli jednak musieliśmy naprawić auto przed 
oględzinami, pamiętajmy by zachować wszystkie dokumenty 
świadczące o uszkodzeniach i kosztach ich reperacji.

Kolejnym krokiem jest skierowanie wniosku o  odszkodo-
wanie do zarządcy drogi na której zdarzenie nastąpiło. Wnio-
sek musi zawierać dane i dokumenty oraz żądanie skonkrety-
zowanej kwoty odszkodowania.

Poseł BoguSłAW KoWALSKi
były sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu

konkurs 
Plastyczny

konkurs  
literacki

debata www.kraska.home.pl
www.boguslawkowalski.pl
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Sokołów Podl. 08-300
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (025) 781 34 47

Siedlce 08-110
ul. Świętojańska 7
tel. (025) 632 21 47

Łosice 08-200 
ul. 11 Listopada 1
tel. kont. 609 809 986

Siedlce 08-110
ul. Świętojańska 7
tel. (025) 632 21 47

Ostrów Maz. 07-300 
ul. Sikorskiego 3 m. 3
tel./fax (29) 644-34-33

Łosice 08-200 
ul. 11 Listopada 1
tel. kont. 609 809 986

Biuro Senatorskie Waldemara Kraski Biuro Poselskie Bogusława Kowalskiego
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